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NAVY SEALs BESTORMEN Gates zijn Ranch

Minder dan twee weken nadat Bill en Melinda Gates hun huwelijk voor gezien
hielden, bestormden Amerikaanse Navy SEALs een eigendom van Gates in het noord-
westen van Wyoming en raakten slaags met veiligheidstroepen die Gates had inge-
huurd om de 492 hectare grote ranch te beschermen.

Het Amerikaanse leger keurde de inval goed nadat de vervreemde vrouw van Gates,
Melinda, contact had opgenomen met Donald J. Trump met het nieuws dat Bill, die
zij een psychopathische, kwaadaardige genie noemde, tussen 1997-2017 24 keer Ep-
stein Island had bezocht en, op advies van Epstein, 36.000.000 dollar had uitge-
geven om zijn eigen ondergrondse "kinder kerker" onder Irma Lake Lodge uit te
graven.

Een vertrouwelijke bron betrokken bij Trump's Deep State War vertelde Real Raw
News dat Gates' vriendschap met de veroordeelde pedofiel de katalysator was voor
de scheiding van Bill en Melinda. Melinda was al lang op de hoogte van Bill's
flirten met zowel volwassen als minderjarige vrouwen, maar had gezwegen om haar
financiële belangen in het huwelijk te beschermen. Naar verluidt vertelde ze
Trump dat Bill en Epstein regelmatig weekendjes weg gingen naar Irma Lake Lodge.
Hoewel ze toegaf dat ze het ondergrondse complex niet persoonlijk had gezien,
beschikte ze over papieren en bonnetjes die het bestaan ervan bewezen.
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"Hij zei me dat ik moest doen alsof ik een minderjarig bang schoolmeisje was en
dat ik moest doen alsof hij een maniakaal genie was die graag met jonge meisjes
speelde," zei Melinda. "Voor hem was het rollenspel, maar dat was het echt niet,
want hij is precies wat hij voorwendde te zijn."

Op 14 mei sprak Trump met de Joint Chiefs of Staff en vroeg het Amerikaanse le-
ger om het bestaan van het vermeende ondergrondse complex te bevestigen. Om deze
taak uit te voeren, gebruikte het leger twee technieken. Ten eerste scande een
synthetische radarsatelliet de Irma Lake Lodge. Ten tweede maakte een UAV uitge-
rust met een grondradar verschillende passages op grote hoogte over het terrein.
Hoewel met geen van beide technieken de omvang en diepte van de ondergrondse
kerker concreet kon worden vastgesteld, toonden beide aan dat er massale uitgra-
vingen hadden plaatsgevonden op de plaats waar Melinda Gates zei dat dat was ge-
beurd.

"Het was genoeg voor het leger om actie te ondernemen. Ze wilden de plek niet
gewoon bombarderen omdat ze niet wisten of er nog kinderen beneden waren. Dus
kozen ze ervoor om een SEAL-team te sturen, dezelfde SEALs die Biden's compound
binnenvielen in Oekraïne en die de kinderen van de EVERGREEN boot haalden," zei
onze bron.

In de vroege ochtend van 17 mei lanceerden de Navy SEALs een tactische aanval
op Irma Lake Lodge, waarbij ze op weerstand stuitten kort nadat ze het terrein
waren binnengedrongen en in de richting van het ondergrondse hol waren geslopen.
Het beveiligingspersoneel van Gates, gekleed in paramilitaire uitrusting en be-
wapend met automatische wapens, ontdekte de inbraak en opende het vuur op de
SEALs. De SEALs beantwoordden het vuur in wat een 15 minuten durend vuurgevecht
bleek te zijn, waarbij één SEAL en 8 vijandelijke strijders om het leven kwamen.

Nadat ze de beveiliging van Gates hadden uitgeschakeld, vonden de SEALs een
valluik verborgen onder stapels hooi in een paardenstal. De deur verborg een
stalen platform - een soort lift - dat 90 meter onder de grond afdaalde en uit-
kwam in een uitgehouwen kamer met een diameter van 45 meter en met tunnels die
in verschillende richtingen vertakt waren. De SEALs, aldus onze bron, hebben
urenlang de tunnels afgezocht naar tekenen van leven, maar er werden geen kinde-
ren gevonden. De operatie was echter niet tevergeefs, want er werd een facsimile
van een meisjesslaapkamer gevonden, met een roze bed, knuffeldieren en rekken
met kinderkleren. Bovendien waren drie Digitale Camera's op statieven gericht op
het filmen van wie er op het bed had gelegen. Tenminste één camera had nog een
SD-kaart.

De SEALs, voegde onze bron eraan toe, namen de camera's in beslag voor ze het
kamp verlieten.

Tot slot zei onze bron dat hij denkt, maar niet kan bevestigen, dat het leger
andere eigendommen van Gates heeft geïnfiltreerd.

BRON:
Bron blijft beschermd onder mijn –  Official DIPLOMATIQUE Press License-ID:
13.414 IPP - zelfs als dit mijn leven kost in deze MARXISTISCHE BANANENREPUBLIE-
KEN VAN DE EU!

Met holistische groet,

Etienne van Rattingen
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